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Quem somos:  

O site msfacil.com.br, foi criado posteriormente do site ivifacil.com.br, que atendia somente a cidade de Ivinhema. 

Desde a criação do Ivifácil, já ocorria à expectativa para expansão do site, sendo que com pouco mais de sete meses de sua inauguração, eis que 

surge, no mês de julho de 2014, o site msfacil.com.br , atendendo também as cidades de Angélica, Nova Andradina, e em breve, cobrindo mais cidades da 

região. 

Como Funciona: 

O site MSfácil é um serviço de busca gratuitamente, fácil e rápido. 

 Foi estruturado de maneira padrão, ou seja, simples, objetiva e o principal: limpo, a fim de facilitar a vida de todos. Qualquer pessoa que acessar o 

site consegue efetuar pesquisas sem nenhuma dificuldade, pois não é confuso ou poluído, com anúncios piscando em todos os lugares. 

Ao efetuar seu cadastro em nosso site, o cliente obterá uma vasta divulgação na mídia para a sua empresa, oferta, serviço ou produto. Além de 

visibilidade no maior site de pesquisas, mundialmente conhecido: o Google.  

Disponibilizamos ainda, do plug-in “curtir e compartilhar” da rede social facebook, onde nós, você e o internauta podem compartilhar seus anúncios, 

diretamente do site MSfácil, acarretando uma maior visibilidade. 

No MSfácil, qualquer pessoa física pode ter um anúncio gratuitamente, possibilitando: criar, editar e excluir através de uma plataforma simples e 
exclusiva para cada cliente, bastando preencher o formulário do site e começar a anunciar, ou se precisar, entre em contato conosco para suporte referente 
aos serviços do site.  

http://www.msfacil.com.br/cadastro 

Mercado: 

 Cada vez mais as ferramentas virtuais passam a ser parte essencial do marketing mix das empresas, além de promover a interatividade com seus 

clientes através de promoções e cupons de desconto. A natureza do meio permite que os consumidores pesquisem e adquiram produtos e serviços mediante 

a sua própria conveniência. Portanto, as empresas têm a vantagem de atrair consumidores, através de um meio que pode trazer resultados rápidos. 

Empresas que ainda não se atentaram a estas mudanças estão perdendo oportunidades. Quanto mais visibilidade ter, melhor para seu negócio. 

Vantagens: 

 Para você 

 imagem e prestígio da organização; 

 destaque e reconhecimento da marca; 

 prospecção e desenvolvimento do mercado; 

 reação à concorrência; 

 divulgação de produtos e/ou serviços; 

 melhoria do serviço aos clientes; 

 poupança de recursos/reduzir custos (por exemplo anulando a necessidade de pontos de venda físicos); 

 teste de novos produtos no mercado e estudos de mercado; 

 customização, adequando a oferta em função dos gostos, preferências e necessidades dos consumidores; 

 adaptabilidade constante; 

 promoção de uma comunicação interativa, bidirecional (empresa-cliente e vice versa); 

 acesso permanente ao mercado; 

 possibilidade de atuação global; 

 rapidez de adoção das novas tecnologias. 

 

 Para o consumidor 

 obtenção de informação (disponível em maiores quantidades) com maior transparência; 

 recreação e diversão; 

 experimentação e testes de variados produtos; 

 gratificação imediata; 

 maior oferta (escolha) de produtos e serviços; 

 conveniência (quando e onde quiser); 

 interatividade e, em alguns casos, composição e adequação específica das características do produto; 

 maior "poder" sobre as empresas. 

Anúncio: 

Os anúncios cadastrados como tipo empresa e autônomo, ficarão online permanentemente, mesmo com a data expirada, ao contrário dos demais 

que a partir do sistema do site MSfácil, excluirá automaticamente após 180 dias de anúncio online. No pacote gratuito para tipo empresa e autônomo você 

terá somente informações básicas como: nome, e numero de um telefone, sem fotos e sem detalhes do anúncio. 

Além de você contratar nossos serviços, estará ganhando um parceiro de marketing, divulgando também seu anúncio na rede social facebook, assim 

atingindo um maior número de visualização de suas ofertas e produtos.  

 

http://www.msfacil.com.br/cadastro
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Planos: 

Assinando um dos planos, esses serviços terão vigência por 06 meses, adquira todas essas vantagens para acrescentar ainda mais a sua empresa ou 

serviço no marketing digital. Não fique para trás, a melhor hora para mudança quando é boa, sempre é o agora! 

 

Contrate e faça o melhor para sua empresa, nesta grande concorrência que é o mercado competitivo. 

Valores: 

www.msfacil.com.br/planos 

Serviços Master: 

Deixe por nossa conta, cadastramos e publicamos. 

Adquirindo esse serviço, divulgaremos seus anúncios na rede social facebook: fan page do site, perfil e grupos de classificados de sua cidade ou região. 

Entramos em contato com a frequência referida ao serviço que melhor agradar-lhe. Para estar obtendo informação sobre o que deseja divulgar: oferta, 

promoção, produto, recado, serviço ou sua página no site.  

Simples assim, fácil e prático! 

Contrate esse serviço para obter maior visibilidade de seus anúncios. 

Serviço Quantidade Valor 

Master 1 6 anúncios R$ 40,00 

Master 2 12 anúncios R$ 80,00 

Master 3 24 anúncios R$ 160,00 

 

Publicidade: 

 Para ter mais destaque ainda, oferecemos este tipo de anúncio onde você destaca o logo de sua empresa e uma legenda ao seu critério em todas as 

páginas do site de sua cidade ou outra que queira juntamente com um link direcionando para o anúncio de sua empresa dentro do site. 

 Entre em contato para mais informações. 

Formas de pagamento: 

 Cartão de crédito ou Boleto via gerencianet. 

 

Pontos: 

Pontos são acumulados toda vez que efetua um pagamento de algum plano oferecido pelo site MSfácil. O valor é convertido em pontos, ou seja, R$ 

95,00 = 95 pontos, R$ 160,00 = 160 pontos, e assim por diante. Cada ponto equivale a 0,10 centavos.  

Troque por produtos ou serviços de empresas associadas acessíveis à troca de pontos no site. 

Utilize seus pontos com produtos ou serviços mesmo que seja parcialmente. Ciente que o restante deverá ser pago por você.  

Não poderá trocar seus pontos por dinheiro! 

A troca deverá ser feita durante a vigência do plano adquirido, caso não ocorra, durante um período de três meses após a data de expiração estará 

disponível caso retorne a parceria com o site tendo o acumulo dos pontos com os novos. 
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Fotos: 

 Layout primário www.msfacil.com.br. 

 

 Layout primário resultado de uma pesquisa. 

Obs: sistema de busca sem carregamento da página, ou seja, o internauta vai digitando o que procura e vai aparecendo os resultados. 
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 Layout secundário TOPO  www.msfacil.com.br/guia/ivinhema/ 

Obs: Para todas as cidades é o mesmo padrão, a única diferença que os anúncios que irão aparecer é da cidade selecionada, exceto à página inicial que 

aparece os destaques (últimos anúncios postados). 
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 Layout secundário RODAPE www.msfacil.com.br/guia/ivinhema/ 

 
 

 Página de um anúncio no site. 
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 Visibilidade de sua empresa no site do Google entre outros servidores de pesquisas. 

 


